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Inköpsnytt november 2021
VIKTIG INFORMATION
Investeringar inför årsskiftet
Vi vill uppmärksamma er på att det viktigt att de investeringar som ni planerar att
genomföra innan årsskiftet görs i god tid. Detta gäller särskilt de investeringar som
behöver finansieras genom lån i Riksgälden.
Stockholms universitet kommer att byta ekonomisystem vid årsskiftet, det är därför
viktigt att så långt möjligt planerade inköp genomförs under november månad så att
vi inte behöver flytta så många fakturor från den gamla portalen till den nya.

MÅNADENS KRÖNIKA
Det ”nya normala”
Så var det då dags – vi kan och ska
succesivt återgå till arbete på plats. Det
känns lite som att börja skolan igen, lite
motstånd är det allt, men också
spännande och roligt när man väl är på
plats. För visst finns det en poäng med att
ses utanför zoom-ramens begränsningar!
Att kunna fånga ett kroppsspråk, se mer
än en person i taget, röra sig i rummet,
rita upp sina tankar på en whiteboard. För
att inte tala om lyxen att få fika
tillsammans! Samtidigt vill jag inte gärna
släppa de fördelar som hemarbetet fört
med sig. För min del har det varit att få
jobba mer ostört och om mindre restid,
men också om att få ha hunden med vid
skrivbordet och på lunchpromenaden. Jag
tänker att det nya normala för mig
kommer att handla om att fånga så många
fördelar som möjligt genom en större
flexibilitet kring var arbetet utförs.
Paradoxen är ju att vi bör resa mindre för
att kunna vara mer närvarande.
Det nya normala finns också inom arbetet på SU. Sedan jag kom till SU för snart två
år sedan har jag fått möjlighet att arbeta både med juridisk rådgivning,
upphandlingar och avtal, men också med verksamhetsutvecklingen. Nu finns nya
mallar och stöd för direktupphandling på plats och vi har genomfört de första
workshoparna. Nästa steg för oss på inköps- och upphandlingssektionen är att
uppdatera våra sidor på medarbetarwebben för att ge så konkret och användbar
information som möjligt om roller och ansvar, process, LOU och mycket mer. Vi siktar
också på att förtydliga behov och ansvar för förvaltning av de avtal vi har. Jag hoppas
och tror att det nya normala kommer att vara bra verktyg och stor förståelse för hur
vi alla ska samverka för att täcka universitetets behov av köpta varor och tjänster.
Men på kort sikt ser jag fram emot något helt annat ”nytt normalt”, nämligen advent
och jul. Ja, det är mörkt och kallt, men mitt i detta lyser vi upp våra hem och
arbetsplatser med ljus och värme. Vi får mer tid för familj och vänner, men också
tillfälle att samlas lite extra med kollegor. Tänk att återigen få ses över ett julbord!
Med varma hälsningar från en återvändande Zoombie
Catharina Öberg
Upphandlingsjurist

NYHETER & ALLMÄN INFORMATION
Julbordstider
Vi närmar oss julbordstider, och vi vill därmed återigen påminna om att vid bokning
av julbord så ska upphandlad leverantör användas.
Se Förmedling av julbord i avtalskatalogen för mer info.

Besök från Warsawas universtiet för erfarenhetsutbyte
Den 10 november hade Inköp & Upphandlingssektionen besök av representanter från
upphandlingsavdelningen, inköpsavdelningen samt biblioteket vid Centre of New
Technologies, University of Warsaw. Vi diskuterade bland annat upphandlingsregler,
EU-regelverk, avtalstider, E-handel och utmaningarna med att möta de olika
beställarnas behov på bästa sätt.
Det var ett mycket trevligt besök och vi hoppas en dag kunna besöka våra kollegor
vid universitetet i Warszawa för att utbyta flera tankar och erfarenheter.

NYA RAMAVTAL
Laminar Flow Cabinets
Nytt ramavtal avseende Laminar-air-flow cabinets har just blivit klart (dnr SU
FV-3626-21 samt SU FV-3627-21).
Information om Leverantörer samt instruktioner för beställning hittar du i
Avtalskatalogen.
Anslutning E-handel pågår.
Ansvarig upphandlare: Anders Karlsson

Datacenter
Ramavtal för Datacenter utrustning (server, lagrings- och nätverksprodukter) är
tecknat.
Avtalsimplementering samt anslutning till e-handelsportalen pågår. Mer information
om beställningsprocessen kommer inom kort att publiceras i Avtalskatalogen.

Nytt upphandlingssystem
Avtal avseende nytt upphandlingssystem har tecknats med leverantören Primona AB
för tjänsten Kommers eLite. Kommers eLite kommer att implementeras under vinter
– vår 2022. Mer information om implementeringsprocessen och övergången från
Mercell TendSign kommer i decembernumret av Inköpsnytt.
Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

E-HANDEL

Aktuell information om E-handel

Nya Raindance lanseras
SU kommer att lansera nytt Raindance den 3 januari 2022. Vi ber alla att försöka
lägga årets beställningar under november så mycket som möjligt med anledning till
att e-handel i december kan tappa möjlighet till matchning när vi migrerar
uppgifterna till nya Raindance. Mer information kommer i december genom
ekonomiprojektet.

Avvikande e-handelsfakturor skickas till fakturamottagare
Idag parkeras alla e-handelsfakturor (matchade fakturor) centralt i
Raindanceportalen. I samband med ekonomiprojektet, börjar vi skicka ut avvikande
e-handelsfakturor direkt till institutionens fakturamottagare fr.o.m. 15 nov. Vi ber
fakturamottagarna att kontrollera fakturorna som stämmer mot inköpsorder, gå till
fliken Kontering och hantera tills att vi lanserar nya Raindance i januari.

Vakuumpumpar och komponenter finns nu i MP
Ramavtal för vakuumpumpar och komponenter 2021 med Low2High Vacuum AB är
anslutet till e-handel och katalogen är inläst i MP. Anslutning av Pfeiffer Vacuum
Scandinavia AB är pågående. Mer info finns i Avtalskatalogen.

PRODUKTER SOM IDAG ÄR IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL
IT-produkter

Kontor och lokaler

IT-klienter samt produktnära
tillbehör och tjänster
Kringutrustning och
förbrukningsmaterial
Programvarulicenser
Telefoner
Lab
Antikroppar, Kemikalier, utensiller
samt skyddsutrustning
Elektroniska instrument och
tillbehör
Elektroniska komponenter och
tillbehör
ISS-kit
Lab kyl och frys
Molekylärbiologiska produkter
Rörkomponenter
Standardutrustning
Vakuumpumpar och komponenter
NYTT!
Mat och dryck
Fruktkorgsabonnemang

Blommor buketter
Blomsterdekoration
Hygien- och städprodukter
Husgeråd och hemdekoraktioner
Järnhandelssortiment
Kontorsmaterial
Ljuskällor
Personlig skyddsutrustning
Vitvaror och hushållsmaskiner
Tjänster
Konstfotograf
Konsttransport
Konsult rörande tids-,
produktivitets- och
stresshantering
Marknadundersökning
Pipettservice
Övrigt
Glasögon
Litteratur
Profilprodukter
Skyltar

KOMMANDE UTBILDNINGAR
Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på
medarbetarwebben

Workshops om genomförande av direktupphandling

7

Workshop UHD
Workshop om Upphandlingsdokument (UHD)

DEC

9

Workshop Avtal
Workshop om Avtalsmallar för direktupphandling

DEC
Utbildning i Visma direktupphandling

25

Utbildning i Visma Direktupphandling – IK2
Påbyggnadsutbildning för dig som är certifierad inköpskoordinator vid
Stockholms universitet.

NOV

Vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen använd alltid Serviceportalen

Purchase news November 2021

IMPORTANT INFORMATION
Investments before the turn of the year
We would like to draw your attention to the fact that it is important that the
investments that you plan to make before the turn of the year are made in good
time. This applies in particular to the investments that need to be financed through
loans from the Swedish National Debt Office (Riksgälden).
Stockholm University will change its financial system at the turn of the year, so it is
important that as far as possible planned purchases are made during the month of
November so that we do not have to move as many invoices from the old portal to
the new one.

NEWS & GENERAL INFORMATION
Christmas table times
We are approaching Christmas table times, and we would like to remind you once
again that when booking a Christmas table, the procured supplier must be used.
See Förmedling av julbord in the Contract catalog for more info.

Visit from the University of Warsaw for an exchange of experiences
On November 10, the Purchasing & Procurement Section was visited by
representatives from the Procurement Department, the Purchasing Department and
the library at the Center of New Technologies, University of Warsaw.
We discussed, among other things, procurement rules, EU regulations, contract
periods, e-commerce and the challenges of meeting the needs of the various
customers in the best way.
It was a very pleasant visit and we hope to one day be able to visit our colleagues at
the University of Warsaw to exchange several thoughts and experiences.

NEW FRAMWORK
Laminar-air-flow cabinets
New framework agreement regarding Laminar-air-flow cabinets has just been
completed (dnr SU FV-3626-21 and SU FV-3627-21).
Information about the suppliers and instructions for ordering can be found in the
Contract catalog.
Connection E-commerce is ongoing.
Responsible Procurement officer: Anders Karlsson

Datacenter
New framework agreement for Datacenter equipment (server, storage and networking
products) has been signed.
Implementation of the agreement and connection to the e-commerce portal is
ongoing. More information regarding the ordering process will soon be published in
the Contract catalog.

New procurement system
An agreement regarding a new procurement system has been signed with the
supplier Primona AB for the Kommers eLite service. Kommers eLite will be
implemented during winter - spring 2022.
Responsible Procurement officer: Jörgen Keckman Eriksson
More information about the implementation process and the transition from Mercell
TendSign will be published in upcoming Purchase news.

E-COMMERCE

Current information about E-commerce

New Raindance launched on 3th Jan 2022
SU will launch a new Raindance on January 3. We’d ask everyone to place this year's
orders in November as much as possible due to that e-commerce in December may
lose the opportunity for matching when we migrate the data to the new Raindance.
More information will come in December through the finance project.

Deviating e-commerce invoices are sent to invoice recipients
Today, all e-commerce invoices (matched invoices) are monitored centrally in the
Raindance portal. Due to the finance project, we begin to send out deviating
e-commerce invoices directly to the department's invoice recipients from Nov 15.
We’d ask the invoice recipients to check the invoices that match the purchase orders,
go to the Coding tab and approve until we launch the new Raindance in January.

Vacuum Pumps and components now available in MP
Framework agreement for Vacuum Pumps and components 2021 with Low2High
Vacuum AB is connected to e-commerce and the catalog is loaded in MP. The setup of
Pfeiffer Vacuum Scandinavia AB is ongoing. More info can be found in the Contract
catalog.

PRODUCTS IMPLEMENTED FOR E-COMMERCE
IT products

Offices and premises

IT clients and product-related
accessories and services
Peripherals and consumables
Phones
Software licenses

Appliances and household
appliances
Flowers bouquets
Flower decoration
Hardware store assortment
Housewares and home
decorations
Hygiene and cleaning products
Light sources
Office supplies
Personal protective equipment

Lab
Antibodies, Chemicals, utensils
and protective equipment
Electronic instruments and
accessories
Electronic components and
accessories
Fittings, valves, tubing and
related accessories
ISS kit
Lab fridge and freezer
Molecular biological products
Standard equipment
Vacuum Pumps and components
NEW!
Food and drinks
Fruit basket subscription

Services
Art transport
Art photographer
Consultant regarding time,
productivity and stress
management
Market research
Pipette service
Other
Glasses
Literature
Profile products
Signs

To contact the Purchasing and Procurement Section, always use the Service Portal
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